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DE ZONNEVROUW

(12)

door GASTON LEROUX.

{Geautoriseerde vertaling).

DERDE BOEK.NATIVIDAD had echter zijn manie; hij haatte de Ouichua-
Indianen ; hij noemde lien luiaards, vuilpoetsen, slu-
werds, en heden die, indien een scherpzinniger man
dan zij zelf waren, er hen slechts toe aanzette, in staat
waren tot de ergerlijkste misdrijven. Wat zij thans met

Maria-Theresia hadden uitgehaald, verbaasde hem niet uitemrate.
Niet ver van de haven, in de enge calle de San Lorenzo, hield

Natividad eensklaps Raymond tegen, en drukte hem met zich
tegen een muur. De smalle straat leek uitgestorven. In het
duister bespeurde men geen ander licht dan een schijnsel, dat
in hunne n.diijheid uit een lage deur kwam. Deze deur ging nu
een.sklaps open, een gelaat kwam te voorschijn. Raymond had
moeite om een uitroep van blijdschap te onderdrukken. Hij had
Huascar herkend.

De Indiaan floot, en twee schaduwen doemden in de verte van
de calle op. Het leek wel of zij uit den grond gerezen waren.
Zij droegen groote Indianenhoeden. Aansluipend tot vlak bij
Huascar, die nu naar buiten gekomen was, praatten zij fluiste
rend met dezen, dan vloden ze weer naar den kant der haven.
Huascar ging het huis weer binnen, en de calle was wederom
doodstil als te voren.

Natividad had al dien tijd Raymond bij de hand gehouden,
ten teeken dat deze zwijgen moest. De jonkman beefde van on
geduld. — Wat is er ? — Wat gebeurt er ? — Helit u begrepen,
wat die drie kerels met elkander spraken ? O, misschien is Maria-
Theresia daar bij dien ellendeling opgesloten....

Natividad antwoordde niet; hij sloop naar de lage deur, en op
gevaar af gezien te worden, keek hij door het \-enster. Raymond
volgde zijn voorbeeld.

Zij zagen een groote zaal vol Indianen, welke allen zonder
te drinken of te rooken, zwijgend rondom tafels zaten. Tusschen
deze tafels door wandelde Huascar op en neer, blijkbaar verzon
ken in sombere gedacliten. Een wijle A'erdween hij door een
deur, welke toegang gaf tot de trap naar de eerste verdieping.
Natividad, meenend genoeg gezien te hebben, of vreezend te
worden ontdekt, trok Raymond met zich mede in een portiek.
— Ik begrijp niet goed, begon hij, wat die Indianen hier

uitvoeren, midden in het Interaymi-ioes,i. Wat beteekent die
vergadering? Het meerendeel der Quiclma-Indianen is naar het
gebergte vertrokken en de eerste tien dagen zullen we hen wel
niet terugzien. In elk geval is het niet aan te nemen,
dat Huascar uw verloofde ontvoerd heeft. Als men een schoone
jonge dame ontvoeren wil, gaat men het niet aan alle Indianen

van Peru vertellen, kerels, die hem voor een paar centavos ver
raden en verkoopen zouden. ^
_ Als we wachten, zïl dan wel weten waar, wie

komen, zei "-"t ^ ons Huascar in het oog houden,
er m zat, gebleven is. Laat . „-achten. Luister eens,

zeiTe rcomSssaJis. "ev klonk om dof f raa^

'■ HS''Ze^ta™fr1kn°ëe„ troep paarden klonk nn op de
keien van de Calle. Het gelnid
commissaris en Raymond in.jesten nog * 2,
stelden ziel, op in een m,
konden thans alles zien n „.erd deze deur opnieuw
gmpend m'in de verlichte ?alen daarachter bespeurde men defXne.;, die nn waren opgestaan, en naar de < «ur gejm^^^^
met het hoofd een weinig gebogen, deden alsof ze iemand

Hef^rst kwam Huascar te voorschijn, achter hem verscheen
de Indiaan, die te Cajamarca het verhaal \an Ataliualpa s lijden
en dood had verliaald; en daarna kwam een jongmensch mkeurige Europeesche kleederdracht: Üviedo Huaynac Runtu zelf
Toen geschiedde er iets zeer wonderlijks. Al deze Indianen, die in de
tegenwoordigheid van Huascar en den priester uit t ajamarca
ongedwongen zich bewogen hadden, vielen bij de nadering \ an
Huaynac Runtu, den bankiersbediende, oji de knieen, en bogen
het hoofd, terwijl de handen werden uitgestrekt ten blijke van
dieiien eerbied. Op dat oogenbhk was de gelieele troeji paaiden
en mui'ezels ter hoogte \-an de deur aangekomen en bedienden
kwamen naar buiten met brandende lantaarns. De bediende
van de Fransch-Belgische bank steeg het eerst oji, daarbij ge-
hol]:)en door Huascar, die onderdanig den stijgbeugel hield.
Daarna sprong Huascar zeil te j^aard, en (laarna de priester
uit Cajamarca. De beide laatsten jilaatsen zich ieder aan een
zijde naast Huaynac Runtu, een klein weinig naar achter. En
dan gebeurde er iets, dat een diejien indruk oj) Natividad
maakte. Zoodra de Indianen in het zadel zaten, keeiden allen,
oji een teeken van Huascar, hunne jiunchos om, en in den
scliijn der lantaarns en der flambouwen, vertoonden allen een
roodcn puncho.

De roode jiunchos! De roode jiunchos! zei Natic'idad met
een doffe stem, en hij greeji Raymonds ann.

Er klonk ver in de Calle een eigenaardig gefluit, hetwelk be
antwoord werd door eenzelfde geluid heel in de verte oji de kade
van de Darsena. En de stoet zette zich in beweging.

Raymond wilde hen dadelijk achterna, doch Natividad weer
hield hem.

Luister, luister, zeide deze, we moeten eerst toch weten welken
kant zij uit gaan.

II.

Hij luisterde scherji.
— Zij hebben den weg naar Chorillos ingeslagen, zeide hij

dan, vol zekerheid, — ik zou me al heel erg moeten vergissen,
als die kerels den auto niet achterna gaan.

— Een jraard! een paard! rieji Raymond, bijna schreiend
in zijn onmacht, — we kunnen toch niet hier blijven.

— Kom maar mee, kom maar mee, we hebben iets, dat
beter is dan een jraard, zei Natividad, — we hebben de tele
foon en den spoorweg. En hij ving weer aan met telkenmale in
zichzelven te herhalen ; De roode punchos ! De roode punchos !

— Maar wat wilt u toch met die roode punchos! De men-
schen, die wij zagen, zijn de benden van Huascar, de ellende
lingen, die hem geholjien hebben om. . . . wat anders? wat
anders ?

— U hebt gelijk, mijnheer Ozout, liernam Natividad, die
buiten adem was van het harde loojien, want hij had groote

Bioiid, die naar het station rende, bij te houden, —
zij zijn de misdadigers! zij zijn de priesters van de 20w, 'die
roode punchos.

Bij die woorden stond Raymond plotseling stil. Hij begreeii
nu, welk vreeselijk lot zijn verloofde wachtte ! Ah de iiraatjes
der twee oude dames bleken waarheid ! Een ieder had cun hare
verhalen gelachen ! Waarom ? Waarom In godsnaam ?

— Onplukkige Maria-Theresia! zuchtte hij, en hij versneldezijn diaf. — We zullen die vlegels dan toch laten ojisluiten!
Geeselen! En opsluiten! Nietwaar, seéor ?

We zullen doen wat we kunnen, antwoordde Naticddad —
.e" b met ons tweeën. Soldatenzijn er c oor het oogenbhk met in Callao. Er zijn troepen in

— Maar u kunt toch telefoneeren naar I inia ^
Un'« i„,kcn <U

Kay„.„„d
minuten een trein.

ACll, 118,(1 ITIG ook lic\'Pr Ppn i
nog een, en ik ga hen alléén te lijf. . . . f'eet me er

Neen, ik ga met u meeEn luidop vervolgde Xa.iv.dad a,j„ gedaelrte van daareven;
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— Ze hebben me niet willen gelooven, tien jaar geleden, uelna,
het begint nu weer.
Maar Raj^nond luisterde niet. Hij wilde handelen, vorderen.

Indien zij met den trein gingen, zoo vreesde hij hun spoor te
verliezen. Hij gaf dit den commissaris te kennen.
— Hun weg is langs de spoorlijn. Ik heb met den chef af

gesproken, dat we stoj)pen, wanneer wij een auto zien; wan
neer we echter onderweg de roodc pitnchos bemerken, rijden we
door naar Chorillos, waar de politie gewaarschuwd is. Er is nog
niets verloren, mijnheer Ozout.
Ze kwamen aan het station. Daar telefoneerde Natividad met

zijn commissariaat, en gaf order dat men zich daar in verbin
ding met Chorillos stellen moest. Indien er een auto van Callao
kwam, moest de politie die tot eiken prijs tegenhouden.
Raymond en Natividad, in gesprek met den chef, zagen nu

uit een trein, die van Lima kwam, de markies, oom Ozout en
den kleinen Christobal op het plankier stappen.
— Maria-Theresia! waar is Maria-Theresia ? schreeuwde de

markies van uit de verte naar Raj'mond, en op hem toe vlie
gend, riep hij: Waar is ze ? Waar is ze ? O, God, wat is er ge
beurd ?

De kleine Christobal schreide en smeekte aan Raymond, hem
te zeggen waar zijn zuster was. Oom Ozout liep als verdwaasd
heen en weer. Daar floot de trein. Natividad duwde allen een
coupé binnen. Men vertrok.
— Ja, riep Raymond, ■— de Indianen hebben haar wegge

voerd, maar in Chorillos zullen we haar stellig terugvinden.
In deze paar woorden zei hij de gruwelijke gebeurtenis in zijn

ganschen omvang, en toch trachtte hij daarmede den ernst er
van te verkleinen. Hij moest echter aan den markies thans alles
uitvoerig verhalen. De markies zwoer, dat hij alle Ouichua's
eigenhandig dooden zou. De kleine Christobal snikte onafgebroken.

Ravmond vroeg, hoe zij hierheen kwamen en \'ernam, dat
de oude dames thuis dien avond hadden bespeurd dat de gouden
zon-armband, welke zij aan de voeten van een Maria-beeld
hadden reergelegd, gestolen was. Doodelijk verschrikt namen
zij zich voor, Maria-Theresia te waarschuwen, dat zij toch vooral
op haar hoede moest zijn. De eerste persoon, die zij ontmoet
ten, was de markies. Die was niet minder verschrikt dan zij.
Hij kwam uit de club, waar hij, doordat hij met oom Ozout
de Indiaansche begraafplaatsen bezocht, sinds een week geen
voet gezet had. Daar lag een brief voor hem gereed. De stijl
was dezelfde van den brief, waarin hun was aangezegd Caja-
marca te verlaten ; thans werd den markies in dit schrijven een
meer dan gewone zorg. voor zijn dochter aanbevolen en gaf men
hem nadrukkelijk den raad, haar Zaterdag niet naar Callao te
laten gaan. En heden, den dag waarop hij den brief vond, was
het de bedoelde Zaterdag; immei|-s de brief had daar reeds ge-
ruimen tijd gelegen, en de waarschuwing bleek nu te laat te
zijn. Maria-Theresia en Raymond waren nog niet teruggekomen
van Calko en het was toch reeds zeven uur. Hij mocht geen
seconde aarzelen. Hij moest er onmiddellijk heen.

De oude dames wilden mede het huis ontvluchten, zoo beangst
waren zij voor een naderend onheil, doch de markies liet hen
aan hun lot over, en ijlde met Fran9ois-Gaspard naar het station.
De kleine Christobal holde hen na, en geen bedreiging noch
verbod vermocht hem ertoe te bewegen naar huis terag te gaan.

De reizigers waren radeloos. De markies vloekte als een ver
dwaasde. De kleine jongen deed niet dan schreien. Raymond
zuchtte herhaaldelijk diep en lang; hij had zijn boord en das
afgerukt; iets klemde hem schrikkelijk om de keel, als een
sterke hand.

Dat zoo iets mogelijk is, in een beschaafd land, waar men
spoorwegen heeft, en alle moderne uitvindingen worden toege
past. Het is ongelooflijk! zeide Raymond. — Een ontvoering!
En een ritueele moord! Het was ontzettend! Wat de ritueele
misdaad aangaat, op dat punt lieten de uitlatingen van den
commissaris geen twijfel over.

Het wonderlijke met dien Natividad was thans, dat hij, braaf
man als hij was, deze gebeurtenis aan den eenen kant wel
betreurenswaardig vond, doch anderzijds eenigszins voldaan
leek, dat alles zoo was geschied ; hij was namelijk overtuigd,
dat 'de ritueele gebmiken, welke men den Ouichua's toeschreef,
waarlijk plaats hadden, en hij had rapporten uitgebracht over
kindermoorden en vrouwenoffers, die bij de geheimzinnige Indi
aansche feesten plaats zouden vinden, maar niemand had zijn
rapporten ernstig opgevat, ja, men had zelfs een weinig den
draak gestoken met zijne beweringen. Zoo was deze gruwehjke
gebeurtenis hem nogal welkom. Immers, zij kwam de juistheid
van zijn vroegere rapporten bevestigen. Een ontvoering als deze
ten tijde van het Interaymi-feest. Een ontvoering, met behulp
van een troep roede funchos. Zou men nog met hem spotten,
nadat dit alles weder werkelijk gebeurd was ?

Allen hoorden hem aan, en stille wanhoop was in hen. Nati
vidad poogde nu zijn reisgenooten gerust te stellen. De Indianen
konden niet vèr gaan, zei hij. De passen der Siërra waren alle
bezet door de troepen van Veintemilla; die soldaten zouden
stellig hen helpen. Het voornaamste was nu, het spoor der
boosdoeners niet te verliezen.

De trein was thans op de baan gekomen welke dicht langs
den grooten weg liep, en de oogen der reizigers bleven op dat
breede, maanverlichte, verlaten zandpad gevestigd. Hutten van
pleisterklei en eenige huizen van bamboes bespeurde men nog

in den aanvang. Dan echter zag men niets meer dan de naakte,
wijde vlakte.

De markies, Raymond en de commissaris hingen uit de por
tieren en tuurden, tuurden. Frangois-Gaspard hield den kleinen
Christobal een weinig omhoog, opdat deze ook naar buiten zou
kunnen kijken. — Maria-Theresia! kreunde het kind telkens,—
Maria-Theresia! Waar ben je dan toch?

De markies en Raymond konden hun tranen niet weerhouden,
wanneer zij het knaapje zoo hoi rden jammeren.

Ineens riepen allen tegelijk „De auto"!
Ze hadden de auto op den weg zien staan, voor de [ oort

van een haciënda, i) De commissaris had de no( drem overge
haald. Uit alle macht werd geremd, de trein stond stil. De
hoofdconducteur kwam aansnellen. De reizigers waren reeds
op het jdankier gesprongen. — Laat van t horillos dadelijk hulp
komen, riep Natividad den beambte toe, — politie of soldaten,
maar vooral jiaarden.

Het gezelschap was de vlakte reeds opgehold. Raymond
rende als een bezetene, zonder op den commissaris te letten,
die hem nariep, voorzichtig te zijn, en de aandacht niet te
trekken. Al heel spoedig was hij bij de auto; met den revoh er
in de hand liep hij er om heen, gereed den eersten Indiaan die
hij zien zou, neer te schieten. Er was echter niemand bij den
auto, noch erin. Het voertuig leek daar onbeheerd achterge
laten, daar aan dien verlaten weg, voor die geheimzinnige
haciënda, in den bleeken maanglans.

De deur der haciënda was open. Raymond liep naar binnen.
Op de binnen] laats was niemand. Het was hoogstens een
higiiela of chacra, dat is een kleine ] achthof, welker bewoners
den groentebouw beoefenen in die streken. Rechts van Raymond
lag de bodega 2), waar de gi oenten bewaard werden, ook land
bouwgereedschap lag daar opgeborgen. Links was de casa, het
huis van den eigenaar. Daar waren alle deuren wagenwijd
open. Juist als Raymond naar den auto terugliep om een lan
taarn aan te steken en mede naar binnen te nemen, ontmoette
hij den commissaris en den markies.

Het was doodstil. Geen geluid werd vernomen op de groote,
maanverlichte vlakte.

Zij drongen het huis binnen. In het voorvertrek hing een
scherpe, zware reuk. Ze deden een paar stappen voorwaarts, en
ineens stieten ze een kreet \'an schrik uit. Tus.schen de meubels,
die te allen kant dooreen geworpen waren, was Raymond uit
gegleden in een bloedjilas. Men zag nu overal bloed op den
grond. Ten prooi aan een groote ontzetting, schreeuwden Ray
mond en de markies; IMaria-Theresia! IMaria-Theresia! Dan
staakten zij hun roepen plotseling, en keken elkander allen
gelijktijdig aan: Het leek hun of men hun geantwoord had.

God, riep de jonkman, — ze vermoorden haar!
En hij vloog naar de trap! Er klonk nu een lang gerekt

gesteun. Op de traji gleed hij nogmaals uit, en zich willend
vastgrijpen aan een der treden, sloeg hij met de hand in een
grooten warmen bloedplas . . .

HL

Ze hadden naar een spoor gezocht! Welnu, er v\'as er een
gevonden; twijfel was niet mogelijk. Het gekreun werd luider
naarmate hij de tweede verdieping naderde. Thans leek wel het
afgrijselijk gejammer door de geheele haciënda te weerklinken.

Door vertrekken waar de grootste wanorde heerschte, en klaar
blijkelijk een worsteling had plaats gehad, kwamen ze in een
portaal. Vandaar in een donker kamertje. In het donkere ka
mertje lag iemand te sterven; het gekreun was nu luid als ge
schreeuw.

Raymond buigt zich voorover. Het is Libertad. . . . o, o,
Libertad: is het anders niet ? Laat sterven. Laat sterven, gaat
in hen allen om, en er is er niet écn onder hen, die God niet
dankt, omdat het Libertad slechts is. (Wordt vervolgd).

1) Hüfsleclu.
2) Het magazijn.

' T WAS IN EEN BERGLAND,
't Was in een bergland, van de hoogten kwam,
gevced door duizend stroompjes, de rivier. . . .
in 't water blonk het gouden zonnevier,
daar waar de glans de wilde golfjes nam.

Het water stroomde aanhoudend; langs de steenen
dreven, voortschietend, ijlings in een rij
wat jonge eendjes aan mijn huis voorbij,
speels-hcht en wit en plotseling verdwenen.

Zooals de regen zingt wier dikke droppen
door 't ruischend loover van de boomen gaan,
die schudden rusteloos de dichte toppen.

Zóó zong de stroom, wiens golven gleden aan
en weken uit het hcht, de hooge rotsen
te luistren stonden naar 't aanhoudend klotsen.

JO.'^NNES ReDDINGIUS.
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DE KERK ruïne TE BERGEN-BINNEN.

BERGEN IN KENNEMERLAND.
Het natuurschoon in de werekl en ook in ons lage land

is al even ongelijk verdeeld als het geld. Er zijn
streken, die door hun eentonigheid en onbelangrijk
heid gedoemd zijn slechts de meewarige blikken (jp
te r-angen van reizigers, die er dóór moeten om beter

en heerlijker doel te bereiken; andere echter, zóó bevoorrecht
door de natuur, dat men er een dozijn lustoorden mee zou
kunnen vormen, welke ieder dan nog genoeg aantrekkingskracht
zouden bezitten om talrijke zomergasten, die genezende rust,
gezonde buitenlucht en verheffend landschapschoon zoeken, te
kunnen bekoren.

Zulk een rijk gezegend oord is Bergen. Kennemerland, waai
de minstreel Holdijk zijn balladen zong. De Hénestet liefhad
en leed en Nic. Beets zijn Teun de Jager liet spelen, is de roem
van Xoord-Holland, Bergen's omstreken zijn er in figuurlijken
en werkelijken zin het toppunt van.
Het door Beeloo bezongen

Lief dorpje, in zooveel groen gedoken,
Dat als een sluier aan den voet
Der duinen neerhangt en den gloed
Der zonne keert, te fel ontstoken,

heeft als weinig dorpen een geschiedenis, die tot in de middel
eeuwen teruggaat. Zijn inwoners moeten volgens oude kronieken
reeds te lijden hebben gehad ,,van de Jutten en Finlander vol-
ckeren van het koude gewest *), die met hunne schepen bij
Petten den Rijn invoeren en de landschappen, soo aen de duin
kant geleghen, en waer zij verder bij konden komen, met moorden
en rooven vernielden".

Waren kerk, rechthuis, het Hof en vele andere gebouwen in
1874 niet door brand vernield, waardoor bijna alle oorkonden
verloren gingen, dan zouden er heel wat meer bijzonderheden
over deze historische plek bekend zijn. Bergen's wapen — zes
zilveren merels (de ontwerjrer van het wapen was blijkbaar geen
vogelkenner) op een veld van geel met een band van lazuur —
is intusschen een onweerlegbaar getuigenis van ouden adel en
tevens een bewijs \'an de dapperheid der oude inwoners in den
strijd tegen de Westfriezen aan den dag gelegd. Het werd hun
gesclionken door Graaf Floris IH en in een kroniek van Bergen
wordt dit feit aldus bezongen :

De trouw en da]rperheid \-an Bergen
Is gebleken te Winkel in het \-eld.

Dacr zij al strijdende, toen hacr geburen weken.
Meest zijn terneerge\-cld,
Daerom is haer de naem

\'an trouw gemeent geldeven.
En, tot haer roem en eer,
Is aen tlie vrome lui
Eit wapen eerst gegcwen
\'an haren Graaf en Heer.

Omstreeks schonk Floris de ambachtsheerlijkheid
Bergen aan zijn da]>])eren bastaard Witte \-an Haemstede, in
1425 r'erhiet J acoba \'an Beijeren haar tot een \ rije heerlijkheid.
Later weid ze beheerd door de \ an Borselens, de Brederode's
(onder wien het Bergermeer werd droog gelegd) de heeren van
Schouwenburg, Studler van Surck, de grar'en v an Nassau, en
na allerlei lotwisselingen kwam het aan de ianiilie \'an Reenen,
in wier bezit het nog heden is en aan welke Bergen vooral in
den heer J. van Reenen, sedert i8cSï burgemeester, en zijn
echtgenorite, mcN-r. Van Reenen-\olter, veel te danken heeft.
In een bij tostei cS: Zn. te Alkmaar uitgegeven geïllustreerd
werkje beschreef laatstgenoemde oji onderhoudende wijze de ge
schiedenis der heerlijkheid. ^

daarbij met langer stilstaan, want het is onze taak

èelul Lrllen tegenwoordige lustwarande, waarin we het
ftiv! P WP pn zomer een jraar, door prachtig weer begun-
vaf o s noe llt'" ""''"u ' f"" 'Ier mooist gekken jiensions,
van frissrhe 1-^'' beurt \-iel de medegasten te zijn
zdmii^geSlscha f w-Mk^^ ouderdom, intelligent en kunst-geringschatte : lw()zaische''Vne(lVi-e"A^"lrrt()^^^^^^^^ zomerr erbhjf met
eenot berlpi-vpn -,1c i, ueucicizi,.,cis toch kunnen ons natuur-

Reisehildcr: erking \ au Heinricli Heme m zijn

wenigsRn'Mdtlhf ^'^tur auch mit densind nur eme Sonne, Biiume ' 'imo
Freilich, fehlt Letztere i,n Herben dè iV iGanze wohl einen schlechten Anbli,i '-e^piauers, so mag das
hat daim bloss so und so viel \\ \ kewahren, und die Sonne
Blumen werden nach den Staubfdilen .iHirchmesser, und die
ist nass. ' kla-sitieirt, und das M asser

De Noormannen.

De indruk, dien het eip-P,-,i;u. i
eerste bezoek maakt is d,e ' "JbR Dergen-Binnen bij een.  ü.e ran ^•ertrouweliJken ouder,lom. Als
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<Je tram, die van Alkmaar naar Bergen
aan Zee rijdt, u halfweg aan het ruime
statmnsplein naast den Societeitstuin van
de Rustende Jager heeft afgezet, dan zijt
ge met een paar passen op liet dorps-
])lein der oude Kerkruïne, die daar, brok
kelig en klimop-liekranst en -omslingerd,
oprijst boven het grastapijt, door den
lagen keikliofmuur en een hooge boo-
nrenrij omringd. Men is hier op gewijden
.giond. Omstreeks 8oo moet daar een
houten kapel hebben gestaan door St.
Willebrordus gesticht, na 1400 vervan
gen door een groote kerk, die in den
Spaanschen tijd (1574) door brand werd
vernield. Later heeft men alleen het koor
opgebouwd en tot protestansche kerk
ingericht.
Dat daarbij eerbied voor de gothiek,

die de ruïne-Iragmenten nog zulk een
bekoring geeft, niet de leidster was, doet
vooral het inwendige zien. Het openge
werkte houten torentje silhouetteert in
gezichten op Bergen wel aardig boven
het gelroomte, maar de vlaggestok bederft
de belijning r'an het geheel.

Jfeer smaak leggen de tegenwoordige
bouwers hier aan den dag. De omgeving
van het plein — o.m. nog zoo intiem-
dorpsch gekenmerkt door de met ban
ken omringde, door Heer Studler van Surck in 1643 geplante
linde met zijn vertrouwelijk-breeden kruin — sluit zich met zijn
lage huisjes en mooie trapgevels, gedeeltelijk oud of in stijl
bijgebouwd, rustig aan bij de kerkruïne, welsprekend in zijn ver
weerden ouderdom, vertrouwd middelpunt, waaromheen de be
volking zich schaart en dat het beschouwt als een soort talis
man: in meer dan een tuin zagen we de ruïne als in speel-
goedvonn nagebootst!
Van gemelden smaak getuigt ook het in 1902 naar een ont-

l''oto C. Stcenbergh.

HET H

mmu

Foto C, Steeuberiih.

POORT-DOORKIJK IN DE KERK-RUÏNE;TE BERGEN.

OE TLHV BERGEN MET DE OUDE BRUGBOGEN.

werp \'an den Haarlemschen architect Van der Steur gebouwde
Raadhuis, dat met zijn geestige trapge\-eltjes en zijn natuursteen
sierlijk kleurt en lijnt in de omgeving van het oude kerkhof.
Is het geen bewijs van kunstzinnige saamhoorigheid dat in dit
gemeentehuis, waar de ,.vroede vaderen" — ze mogen hier nog
dien ouden naam dragen — over het wel en wee \-an
Bergen's be\-olking beraadslagen, vooral door de zorgen van de
Burgemeestersche een oudheidkamer is ingericht, waaraan alleen
mannen en vrouwen en meisjes uit het dorp zelf hebben mee

gewerkt en welke in beknopt bestek een beeld geeft
van het leven der x'oorouders en de lotwisselingen
\'an de heerlijkheid. Van den liksteen'), die aan de
Kaninefaten en het snarenspeeltuig de ,,Noorsche
balk", die aan de beruchte invallen herinnert, tot
de mu.sketten en trommels uit den Franschen tijd,
vindt men er allerlei voorwerjien, die een tijdvak
typeeren, en de kamer is zoo opgesteld dat men ook
een denkbeeld krijgt van de zeden en gewoonten der
oude Bergenaars.
Men verlaat de oudheidkamer niet zonder de

kransen in oogenschouw te hebben genomen, die bij
de onthulling in looi van het Russenmonument, een
grafheuvel \dak bij het dorj5, eere brachten aan de
gevallenen, die in September lytiq bij den inval der
Éngelschen en Russen in Noord-Holland de nederlaag
leden tegen de Franschen, welke kransen telken jare
oj) den gedenkdag weer aan het marmeren kruis
worden gehangen, op welks granieten voetstuk in het
Russiscli de woorden zijn gegrift: ,.Eenvoudige herin
nering aan de Russische krijgers, ge\-allen in de sla
gen bij Bergen op 8 en <) Sept. 1799",
Ter linkerzijde van het Raadhuis, waar de straat

weg naar Alkmaar begint, staat een hoekhuis met
een afgeronden puntgevel, dat ge niet onbezocht moogt
laten. Hier toch woont de heer Brouwer, de altijd
bereidvaardige voorlichter \'an alle vreemdelingen,
voor wie hij prachtige wandelingen aanwijst, ontwerpt
en op de practisch-eenvoudige wegenkaart uitteekent.
En wie dan zijn kunsthanclel bezichtigt met de per
manente tentoonstelling van schilderijen en etsen,
waarop de schoonheid van duinlandschap, boschweg,
dorpstraat en boerenwoning is \'ereeuwigd — Graadt
\-an Roggen en \'eldheer kozen dit verrukkelijk oord
tot woon- en werkplaats — die heeft een prachtige
inleiding tot het genieten van Bergen's natuurschoon.

*

*  *

Hoe zal ik daarvan ook maar een flauw denkbeeld
in woorden ge\-en ? Gelukkig komt de foto
graaf van „Buiten" mij te hulp met zijn beelden,
waarbij mijn woord den indruk moge voltooien, die
\-elen van Bergen onuitwischbaar meedragen.

Ik wil u dan eerst voeren langs de oude linde,
die zijn breeden kruin beschermend uitstrekt over de
rust- en schaduwzoekende wandelaars, naar den in
gang der heiiKige Laan, een jwachtige wandel- en
iietsweg, welke, belommerd door dennen-, kastanje-
en eikenloof en zich ver-strekkend, tusschen dicht
struikgewas ter weerszijden, de statige inleiding vormt
tot den Zeeweg, die ten slotte over sierlijk heuvelende,
kaler duinen \'oorbij de boerderij ,,De Franschman"
naar de nog j^rimitieve maar daardoor juist zoo
aantrekkelijke badjilaats Bergen aan Zee voert.
I) (jlans.steen om iets glad te .strijken.



454 BUITEN.
20 September 1913.

Wij wandelen de Eeuwige Laan thans
slechts eenige minuten door om even
halt te houden bij de haar kruisende
onvolprezen Sparrenlaan, waar de oude
naaldboomen een langen, in warme zo
merdagen zoo koelen tunnel van ineen
gestrengelde boomkruinen vormen; rechts
naar allerlei stille bosch- en duinplekjes
onder hoog geboomt of te midden van
dicht struikgewas voerend, en te morgen,
middag en avond de uitverkoren prome
nade van Bergen's gasten; links over
gaande in de oprijlaan van het oude
Hof van Bergen, dat niet zoo zeer in zijn
meer moderne heerenhuizing, dan wel in
zijn steenen brugbogen over de oude
slotgracht en in zijn zwaar eeuwenoud
geboomte de heugenis bewaart van lang
vervlogen tijden en standsverhoudingen.
Het is er verrukkelijk dwalen om de

Mosselbunrt en het Mdkbruggetje, bij de
Ronde Kom en het Droomlaantje. En als
ge dan door de Kranenbitrgerlaan den
terugweg aanvaardt en het voon'echt
valt u te beurt achter een tuinderij, daar
aan grenzend, het Paradijs te mogen
betreden, waar Willem Royaards niet
te vergeefs het wonderschoone natuur-
décor voor de Adam-tragedie vond —
een door statige beuken afgesloten voor
grond van lager dennengroen en kleurige
bremstruiken, en een omsluitend gewas,
zoo vol fijne schakeering en wisselende wijking en doorkijk dat
het inderdaad een stillen, schoonen Hof van Eden gelijk is, —
dan beseft ge te meer de weldaad, die Bergen's burgemeester aan
ingezetenen en vreemdelingen bewijst door hun vrije wandeling
in deze zijn bezittingen toe te staan; want waar ge in dezen
omtrek den voet zet, overal noemt de Bergenaar als de eige
naars — en met meer recht dan de Gelaarsde Kat het voor
haar Markies van Carabas deed — Van Reenens, bij den ingang
der Eeuwige Laan wonend, op het nieuwe Kranenburg.

(Slot volgt).
Dordrecht, Aug. 1913. C. va.\ Son.

Overneming verbodeiu

GRASMAAIERS EN HOOIWAGENS.Grasmaaier is een van de minder algemeene popu
laire benamingen voor de grootere libellen, water
juffers of waternimfen, gaasvleugelige insecten, die
bekender zijn onder den volksnaam \'an glazenmaker,
en aan wie, om hun langgerekte lijf, een modern vlieg

tuig, hoog in de lucht, van alle 't meest doet denken. De aan
blik hunner als blanke zeisen glinsterende, aan gesponnen glas
denken doende vleugels, mag voor de dieren, die ongeveer met
't begin van den maaitijd in grooter aantal voor den dag komen,
de twee genoemde volksbenamingen hebben doen verzinnen.
Naast glazenmaker komt ook glazenwasscher voor. De naam
libellen moet gegeven zijn omdat de horizontaal uitstaande \deu-
gels de bladen van een openge
slagen boek voor den geest brach
ten. Met die vlerkjes, als van
doorschij nend jierkamentachtig
papier, kunnen grootere exempla
ren een rammelend geluid maken,
dat o]3 den onverdachten wan
delaar langs 't koren evengoed
een verrassende uitwerking heb
ben kan als b.v. 't plotseling on
gezien opvliegen van patrijzen.
Heine zong van de juffertjes:

„Es tanzt die schone Libelle
Wohl auf des Baches Welle ;
Sie tanzt daher, sie tanzt dahin.
Die schimmernde, flimmernde

Gauklerin.

Gar mancher junge Kafer-Tor
Bewundert ihr Kleid von blauem

Flor,
Bewundert des Leibchens Emaille
Und auch die schlanke Taille", etc.

De overdreven slankheid der
sierlijke, langgerekte lichaampjes
van de juffertjes in 't blauw en
andere kleuren komt ook in de
fransche j50]nilaire namen voor
de libelhtle, nl. demoiselle {des
marais), en cocotte tot uitdrukking,
evenals in 't Duitsche Wasser-
jungjer. In Groningen wordt ge
sproken \'an paardjes of chais-

achnabeLic

Foto C. Stcenber^h. t t» t - • t - tv r

HET MELKBRUGGETJE ACHTER HET HOF 1 .L\ BhRGhE.
paardjes, en 't N'oorgedeelte \'an de diertjes doet, e\'enals bij de
zgn. ,,zeepaardjes", wel iets aan een ])aardeko]) op ranken hals
denken, in aanmerking genomen de gekromde houding, die
't juiïertjeslijf kan vertoonen. Kournboiil, romhout, dondcrbolk,
sparrebout, ijsbont, herinneren alle aan den langgerekten \orm
^•an 't cylindrische lichaam, ook bij di' zwaardere soorten. I'ms-
icnbijter, blazenbijter, bleincnbijler, ivrallcnbrjLer, hrjenhijler, paar
denbijter, sparrebijter, zijn e])itheta, waaronder er wel meer dan
een schuilt, dat on\-erdiend is: alleen de naam bijenbijter is mis
schien niet geheel ontoejiasselijk, daar de glazenmakers echte
roo\'ers zijn, die andere insecten \-angen en \ erslinden. De scheld
naam spekdief of spek mof is ook wel niet gerecht\-aardigd, want
veel spek zullen ze niet stelen. Hengsten, vliegende garnalen,
snijers, goudsmeden, zijn nog een jiaar min of meer fantastische
volksbenamingen. Naast sparre- \-indt men ook scharrebijler,.
wat anders, in den vorm \'an sehalehijter of schallebijter, af te
leiden van scarabeus, de naam \an loojikevers is. Duitsche
namen voor de Wasserjungler, die ze met jiaardjes vergelijken,
zijn (jottespjerdchen, Himmelspjerdehen, Heupjerdcheir. echter zijn
Hcupjerd, Graspjerd in 't Duitscb meer gewoon als benamingen
voor sprinkhaan: Hcuschrecke. In 't Engelsidi is de meest gewone
betiteling van de libellen dragon-/iy en ook de o\"erige namen, waar
mee deze taal de beestjes aanduidt, zijn meer of min afschrik
wekkend, als: adder- ji y, adder-bolt, horsc-stinger, snake-doctor,
devtl s darning-needle. Bij laatstx'ermelde lienaming van ,,Dui
vels stopnaald wordt door Beets in zijn ,,Nieuwe \'erscheiden-
heden opgemerkt dat ook onder ons de grovere soort glazen-

IN DE DUINEN BIJ BERGEN.
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tot dit klooster, thans kleeding-magazijn voor militairen, be
hoorde de gerestaureerde kerk. De \erbinding, waarlangs de
Zusters oudtijds van het klooster uit, ongezien, op de bovenkerk-
kwamen, om daar achter een balustrade de godsdienstoefeningen
te volgen, is vervallen, en er is tlians een gemakkelijke verbinding
aangebracht tusschen bo\'en- en benedenkerk voor de geloovigen.
Beneden bestaat het gebouw uit drie gelijke beuken met kruis
gewelven, gedragen door zeer slanke natuursteenen kolommetjes.
De hoogte hier is ongeveer 5 Meter. Boven is de kerk ccnbeukig
met een hoogte van onge\-eer 7 Meter. Het priesterkoor, gemeen
schappelijk \-oor beneden en boven is dus 12 Meter hoog en over
welfd met een netgewelf, dat zich ook over de bovenkerk uit
strekt.

'  De proporties zijn zeer schoon, terwijl het geheele kerkje zich
kenmerkt door rijzigheid en eenwmd.

Vooral de heer F. A. Hoefer heeft zicli jaren lang nnxute gege\-en,
dit zeldzaam kerkje, dat in den droevigsten toestand \-erkeerde,
te redden. Echter langen tijd \-ergeefs. ook omdat men geen goede
bestemming wist te vinden. Eindelijk in 1911 pakte het katho
liek kerkbestuur, bestaande uit ])astoor J. G. v. Schaik, de heeren
P. Th. Huberts en J. E. v. d. Wever, de zaak aan, kocht het ge
bouw van de burgerlijke gemeente \-oor / 2500, en begon de res
tauratie onder leiding van den Kijksarcliitect Ad. Mulder en den
architect Jos. Cuypers. Rijk en Provincie stonden ruime sub
sidie toe.

En zóó is dit gebouw, oorspronkelijk eene katholieke kerk,
daarna o.a. auditorium theologicum van de Harderv\'ijksche
academie, protestantsch kerkgebouw,.... bergplaats, woonhuis.
garnizoend)akkerij, graanpakhuis, enz., wederom tot de eerste
oorspronkelijke bestemming teruggekeerd. S.

In ons vorig nummer plaatsten wij oj) blz. 443 een afbeehling van hei
uilwenilige van dit kerkje. Men ziet daar eerst bij zeer nauwkeurige bescliou-
wing, dat dit gebouw uit twee verdiepingen bestaat. Wij plaatsen hier een
afbeelding van de merkwaardigste der twee kerkruimten, de benedenkerk. Red.

Overneming verboden.

Foto Kra}uer.

DE GROOT E INRIJ POORT VA N HET GEBO U W DER A RBEI-
DERS-COÖPERATIE .DE TOEKOMST" TE GRONINGEN.
Dc hvu groote i/rage/ide mannenfiguren eijn de veitegenuioord'igers der arbeidende
klassen, de. fabrieks- en de landarbeiders. Boven de poort een svntboiische voors/elling
van de arbeidersklasse, ..optrekkende tiaar de toekomst der maatschappij, het sociatisme".

liet beeldhouwwerk is vervaardigd door A. Ch. van der Zee te Groningen.

maker wel naaldenkoker, de fijnere naalden geheeten wordt. De
kolossale oogen der grasmaaiers hebben misschien de aanleiding
gegeven tot 't toekennen der vreesuitdrukkende namen voor
de fraaie schepsels in 't Engelsch'en in onze taal.
De spinachtige dieren, die de franschen ,.grasmaaiers" (jdu-

cheux, faucheur. ook jatichetise) noemen, betitelen wij met den
naam van hooiwagens', ook vindt men er de Hollandsche namen
langpoot en schaapherdersspin voor. 't Engelsch heeft long spinner
en field spider. In 't Duitsch is de meest voorkomende benaming
Weberknecht', Heine kende 't diertje als Schneiderspinne. waar
hij zich vroolijk maakt over de spinnebeen-dunne letters in het
handschrift van den franschen burger
koning Louis Philippe:
.,Wie man gewisse Schriftzüge ,,Flie-

genpfötchen" (patlcs de rnouche) nennt,
so könnte man die Handschrift Ludwig
Pliilipps ,,Spinnebeine" benamsen; sie
iilmelt namlich den hagerdünnen und
schattenartig langen Beinen der soge-
nannten Schneiderspinnen, und die hoch-
gestreckten und zugleich iiiisserst magern
ïluchstaben machen einen fabelhaft drol-

C. J. M. V. E.
Overneming verboden.

ligen Eindruck".

DE ERWTENKEVER.
(Vervolg).IX 't eerste geval, als het worm])jc heel schraaltjes te eten

krijgt, zou de kiem met het ox'erige verbruikt, reddeloos
te gronde gaan; in 't tweede ge\-al zouden aan den overvloe-
digen disch verscheidene gasten kunnen aanzitten. De ge
kweekte wikke in de groote bron, die bij gebrek aan erwten,

de meest geliefde groente is, zijn daar voorbeelden van; het nie
tige zaadje, dat tot op het huidje wordt uitgeput, is een ruïne,
op welker ontkieming men niet meer behoeft te rekenen; de groote
korrel daarentegen, behoudt ondanks de menig\ uldige boorga
ten ^■an den Bruchus. zijn geschiktheid om op te komen.

Herinnert men zich. dat op de peul zich steeds een \"eel grooter
aantal eitjes bevindt dan er erwten daarbinnen zijn. en dat iedere
bewoonde erwt het uitsluitend eigendom is yan een enkele lar\'e.
dan vraagt men zich af, wat er toch van de overschietenden terecht
komt. Komen ze daarbuiten om 't le\'en, als de t'oorlijksten in

Een gerestaureerde
dubbelkerk.

DE CATHARINA-KERK TE
HARDERWIJK.Blijkens een Latijnsche inscrip

tie boven den westelijken in
gang is dit kerkje*),merkwaardig
vooral om het karakter van
dubbelkerk, — iets zeldzaams m

ons land — dat in 't begin van dit ]aar
na vele wederwaardigheden eindelijk
weder als kerk in gebruik is genomen,
voltooid in 1502. ,

Het had, gelijk alle m ons vaderland
bestaan hebbende dulibelkerken een dub
bele bestemming: beneden vooi de ge
wone geloovigen, boven voor k'oosta-
zusters. In de onmiddellijke nabijheid
stond hier in Harderwijk het Ca,thar^
klooster, door de familie Van \pjnbergen
op 't eind der 14e eeuw gesticht ten be
hoeve van Zusters Franciscanessen,

I

C. Sieenhergh.
DE C.4THARIN.i-KERK TE HARDERWIJK. DE BENEDENKERK.
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Foto Ji. van Elf^'inhhofT

DE ZEILWEDSTRIJDEN DER KON. NEDERL. ZEIL- EN ROEIVEREENIOING OP DE NOORDZEE VOOR IJMUIDEN.
DE „METEOIE' VAN DEN KEIZER VAN DUITSCHLAND, DIE ZATERDAG DEN KONINGlNNEPRIJS II'O.V.

(Ie welvoorziene spijskamer een plaats hebben ingenomen, of be
zwijken ze onder den mecdoogenloozen tand van de eerste be
zoekers ? Noch 't een noch 't ander. Laat ons de feiten verhalen.
Op iedere oude en verdroogde erwt, waaruit de volwassen Bru-

chus verdwenen is en die dientengevolge een breede ronde opening
\ eitoont, merkt men met behulp van een loujre een afwisselend
aantal fijne roodbruine puntjes met een klein gaatje in 't midden.
\\'at zijn deze vlekjes, waarvan ik er vijf, zes, soms zelfs meer
ojr een enkele erwt aantref? Dit kunnen niets anders wezen dan
de deurtjes waardoor evenzooveel larfjes binnen gekomen zijn.
Er hebben zich derhalve verscheidene liefhebbers van de erwt
meester gemaakt en van de heele ploeg is slechts één lid o\'erge-
bleven, dat gezond en voors]roedig tot volle ontwikkeling is
gekomen. En wat is er met de andere gebeurd ?

Laat ons tegen het eind van llei en Juni, als de tijd van 't eieren-
leggen is aangebroken, de nog groene en zachte erwten eens onder
zoeken. Nagenoeg alle aangetaste erwten vertoonen ons dat
zelfde aantal stippen, dat we reeds bij de droge door de ke\-ers

Foto F., van lHfyinkhoff,

DE ZEILWEDSTRIJDEN OP DE NOORDZEE. DE ..WENDULA" EN DE ..MARIQUITA"
De „IVem/ulK' van Graaf Tiele IVhickUr won 's Zaterdags den Z.ilveren Beker, uitgeloofd door Prins Hendrik

en 's Maandags die, uitgeloofd door den heer E H. Crone, voorzitter van „Het /f'\

verlaten zaden hebben opgemerkt. Is dat een teeken dat \-er-
schillende bewoners hier vereenigd zijn .geweest? Ja. want ver
wijderen wij 't huidje, scheiden we de bei(le zaadlobben, en deelen
we die zoo noodig in kleinere stukjes, dan ontwaren we verscbei-
dene zeer jonge larfjes, die lekkertjes, welbehaaglijk gekoesterd
zijn in een klein rond nestje te midden der ox'ervloedige s|njs;
vrede en kalmte scliijnen in de gemeente te hcersehen. (ieen sprake
van twist of naijver tiisschen de buren. De maaltijd gaat beginnen,
de levensmiddelen zijn overvloedig aanwezig en de gasten zijn
van elkaar gescheiden door de tussehenschotjes, gevormd door de
nog niet aangetaste deelen rnin de zaadlob-substantie. IMet een
dergelijke afzondering is er geen twist te duchten, de gasten zullen
elkaar niet bij ongeluk of met opzet te lijf gaan. Voor alle bezoe
kers dezelfde eigendomsrechten, dezelfde eetlust en gelijke krachten.
Ik doe in een glazen buisje eenige goed bec'olkte erwten, die

ik van te voren gespleten heb. Dagelijks ojien ik nieuwe, ten einde
de vorderingen der samenwonenden te kunnen nagaan. Aan
vankelijk gebeurt er niets bijzonders; elk wurmjije, 'afgezonderd

in zijn bekrompen kamertje, knaagt aan
de wanden. Maar het is nog klein een
atoomiije \-erzadigt het. Toch is' één
envt niet toereikend \ oor de behoeften
van zoo velen. De hongersnood bedreigt
de schaie: allen, oji één na, moeten jam
merlijk omkomen.

Inderdaad krijgt alle*s ook een ander
aanzien. Een der wurmen, die een ifiaats-
je in 1 midden van de erwt heeft ingeno-
men groeit sterker dan de andere. Nau
welijks IS hij wat grooter geworden dan
zijn mededingers, of deze houden met eten
O]) en zien ook van \ erder boorwerk af

zie? in ""beweeglijk en schikkenzich in t onvermiidebjke, ze sterven
(hen zachten dood, ,he de nog onbexvuste
exens wegmaait Ze x-erdxxujnen, opge-

ami'e ten kléin.' die

me, bij gebrek aan een afdoend
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Jjoto IC van IClfrijikh'^ff.

DE ZEILWEDSTRIJDEN DER KON. NEDERL. ZEIL- EN ROEIVEREENIGING OP DE NOORDZEE VOOR IJMUIDEN.
DE ..D.-iVO" i'.'IN Mr. C. VERMEER, DEVENTER, DIE 'S ZATERDAGS DEN EN 'S MAANDAGS DEN sV.v PRIJS WO.W

antwoord het volgende vermoeden uitsjmeken. Zou er in het
hartje r-an de erwt, dat niet zoo direct is blootgesteld ge
weest aan de chemische werking der zon, als het buitenste
gedeelte, niet een soort van kindervoedsel aanwezig zijn, een
meelsoort, die 't jeugdige larfje beter verdraagt?

Mogelijk ook dat de maag, geprikkeld door een zacht, sma
kelijk en gesuikerd kostje, voorbereid wordt op minder licht te
verteren voedsel. Vóór het kind zijn bordje pap en later zijn brood
krijgt, moet het de zuigelingsperiode doormaken. Zou de kern \'an
de erwt nu niet de moederborst der Bruchus kunnen zijn?
Met e\-enveel ijver, en met e\-enveel recht richten de bewoners

\'an een zelfde erwt hun schreden naar het smakelijke gedeelte.
De reis is moeielijk en de pleisterplaatsen zijn veelvuldig. In af
wachting van iets beters rust men uit, men verorbert den naastbij-
liggenden teerkost, men werkt met de kaken meer nog om zich
een doortocht te banen, dan om zich te verkwikken.

Eindelijk bereikt een der gravers, begunstigd door de gevolgde
richting, de centrale melkinrichting. Hij
vestigt er zich en alles is afgeloopen; de
anderen hebben niets meer te doen dan
om te komen. Hoe zijn ze te weten ge
komen dat de plaats reeds ingenomen is?
Hooren zij hun makker met de kaken
tegen den wand zijner woning kloppen,
besi^euren ze van verre de trillingen door
't knagen veroorzaakt? Iets dergelijks
moet het wel zijn, want aanstonds hou
den de pogingen om 't boorwerk voort
te zetten op. Zonder tegen den geluk
kigen confrater te strijden, zonder te
trachten hem 't veld te doen ruimen,
begeven de nakomers zich manmoedig
in den dood. Ik mag deze zachte ondei-
worpenheid der te laat gekomenmr wel.
De beschikbare ruimte komt in deze

kwestie ook een woordje meesjireken.
Van de verschillende Bruchus-sooi ten is
die van de erwt de grootste. In vol
wassen toestand heelt hij een luimte
noodig, die de andere uitbuiters van za
den niet in zulk een mate behoeven.
Een erwt verschaft hem een behoorlijk

Foto IC, vnu Elfrinkhojff.

DE

DE „OLG.r-, BOEIE

verblijf, doch voor twee zou zelfs met de meeste inscliikkelijkheid de
ruimte niet voldoende wezen. Aldus doet zich de noodzakelijkheid
van een onverbiddelijke sterfte krachtig voelen, die in den aangetas
ten korrel dan ook alle bewoners op één na wegneemt. De boon, die
de Bruchus al Iiaast even gaarne bezoekt als de erwt, herbergt
daarentegen in zijn omvangrijke massa een gansche gemeente.
De kluizenaar van zoo even, wordt hier kloosterbroeder, zonder
het domein zijner buren te betreden, is er plaats voor vijf, zes en
meer. Bovericlien vindt iedere larve binnen haar bereik het voefl-
sel der eerste levensdagen, dat is die laag, die, ver van de opjier-
vlakte, pas later vast wordt en langer zijn geur en smaak behoudt.
Deze inwendige laag is dus als 't ware de kruim van het brood,
waarvan de rest de korst voorstelt.
In de erwt, dat bolletje van middelmatige grootte, ligt die in

't centrale gedeelte, een uiterst beperkt gebied, waar 't wonnpje
moet belanden, wil het niet van lionger bezwijken; in de omvang
rijke boon bekleedt ze de tegen elkaar aanliggende vlakken der

R

ZEILWEDSTRIJDEN OP DE NOORDZEE.
r.t.V H. ]. DE lANOY MEIJER EN A. A. H. BOISSEVAIN Ezn.
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Foto Pershnr. Vnz Ditis.

HET FEEST IN NATIONALE KLEEDERnRACHTEN TE AMSTERDAM.
JONGENS EN MEISIES VAN MIDDELBURG, UIT „ARTIS" KOMENDE.

LINKS J.AN MORKS. DIRECTEUR I'.-I.V HET MIDDELBURCSCH J\I UZIEKCORI'S, DE
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Poio C, Steenhergh,

PRINSES JULIANA IN „ARTIS" BIJ DE APENKOOI
RECHTS Dr.KERBERT, DIRECTEUR. ACHTER HET PRINSES TE DE HEFRA E T PORTIFT TE

INSPECTEUR VAN .ARTIS" ' ^

afgeplatte zaadlobben. Op welk punt \ an
den volumineusen zaadkorrel de aa.n\ al
ook moge plaats hebben, iedere larve
heeft slechts recht vof)r zich uit te boren,
om weldra 't begeerde voedsel te vinden.
(Slot volgt). 'J- ^

(vert. door P. G.).

Foto C. Sieeni't'rjjh.

DE ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN TE AMSTERDAM.
DE AANBIEDING DER ONAEHANKEIJ]KHEIDSVLAG. OUD GOU V.-GEN. S. B.VAN HEUTZ

SPREEKT DE INLEIDENDE REDE UIT.

MEHEMED HASSAN,
DEQROOTEDIEF.IN de gezegende regeeringsjaren \'an

den verheven kalif Haroen-al-Ra-
schid, de Profeet zegene tot de
schaduw \'an zijn schaduw, leetde
t-r te Al-Hoessan, waar de groote

bron der hemelen is, een jonge diet,
Meliemet Hassan genaamd, een rijzig en
beminnelijk avonturier, wiens roem was
doorgedrongen tot het hof c'an 'len
grooten kalif zelf. Want Mehemet Has
san was geen gewone diet. Hij bestal
alleen de zeer rijken en nooit luid hij
een \Touw iets wederrechtelijk ontnomen.
Zijn diefstallen waren ook geenszins
kunstlooze ontvreemdingen, maar ver
bluffende wonderwerken van geduld,
vernuft en techniek. Niet als de gewone
diex'en, die nauwelijks waard zijn, dat
men ze naar het geliod van den grooten
Profeet de rechterliand afkapt, ging hij
des nachts uit om, als een onwaardige,
misbruik te maken van Allah's duister-
nisse. Dit laffe bedrijf \'an slajienden in
donker te bestelen \-erachtte de hoog
hartige ̂ lehemet Hassan. Maar hij kwam
o]i den helderen dag de steden binnen,
waar hij zijn kunst ten uitvoer wilde
brengen, gezeten op een fraaien Arabi-
schen hengst en achter hem volgden op
\'ier statige kemels zijn vier vrouwen
en \'oor hem uit lieji een saïs, het stokje
in de rechterhand en boven het \too-
lijk geluid \ an de rinkelende schelpjes
aan liet tuig \an den c'olbloed en het
getjingel der bellekens aan de stellen
der vier kemelen, klonk de stem \-an
den \'oorlooper, roepend; ,,Dit is Mehemet
Hassan, de groote dief, die altoos on
schuldig is bevonden door den kadi".
En dit was, zeldzame gebeurtenis bij
roembazuiners, c'olkomen waar. Want
Mehemet Hassan was een uitstekend®
kenner \an wet en recht en hij zou
zekerlijk als pleitliezorger een goed figuur
gemaakt liebben.
Zoodra de zéér rijken \ ernamen, dat

i\Rhemet Idassan was aangekomen, sloeg
hun de schrik om liet hart. Sommigen
kwamen tot hem en boden hem een
los])rijs aan. Anderen \-ertrokken ijlings
met hun schatten. Weder anderen stel
den dubbele wachten rondom hun huis.
-Alaar ook waren er enkelen die, gedachtig
aan het kismet, den on\"ermijdelijken
loo]i van het noodlot, in stille berusting
jPehemet Hassan's aderlating afwachtten,
in hun hart niet te zéér ontevreden, door
hem tot bestelen waardig gekeurd te
worden. \t'ant door Mehemet Hassan
bestolen te zijn geworden, beteekende, tot
de allerrijksten te behooren en nog meer,
dien rijkdom eerlijk te hebben verwoiwen,
ant nog nooit had Mehemet Hassan,

de groote dief, een man bestolen, die
zich <)]) oneerlijke wijze had \errijkt
Van dit geld had Haroen-al-Raschid's
ondciclaan ccn aiscliuw, zcidt"'
liij, ,,zoude ik het geld der weduwe of
der weeze afgejierst, mij toeéigenen? Waar
zoude mijn ziel dan hiernamaals geluk
zaligheid kunnen \inden?"

-Als Mehemet Hassan de stad weder
verliet, waar hij zijn kunst had uitgeoe-
lend, droeg een extra kemel den buit.
h-n aan de^ poort stonden de bestolenen
( e kadi s en zij ga\ en hem een eer

biedigen alscheidsgroet. Want de besto
lenen, hoe dan ook \-erarmd aan stof,
waien rijker pvorden aan eere, en de
Pni""' f "■'^^^^"«''•^^•^undigen, konden metandeis dan een man huldigen, die met
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zooveel juridisch vernuft, zijn rechter
hand bevestigd deed blijven aan zijn
rechterpols. Tot den kemel zelf, die den
buit droeg, was gestolen. Maar vraag
hoe, om te bewonderen.
De rijke koopman Amr stond gereed

om een nieuwe reis door de woestijn te
ondernemen met driemaal ze\'entig ke-
melen, zwaar bepakt met kostbare goede
ren. En één kemel, de schoonste van
allen, stond onbepakt, toen de groote

■dief naderde.
"D gij -A-mr". aldus sprak iMehemet

Hassan den rijken koopman toe, ,,drie
maal zeventig kemelen hebt gij bepakt,
niaar één derzulken is zonder last. \Vie
is zijn bezitter?"
,,Die hem bezit!" antwoordde Amr,
voorzichtig, ten einde den dief geen vat
te geven.

).0 gij schrandere koojnnan. Nu be-
■  waarom gij drie maal zeventig
kemelen met uw eigen bezit kunt vol
pakken. Want gij kent de ziel des handels."

,,Ei? En waarin bestaat die dan?"
vroeg Amr, gevleid en nieuwsgierig.

,,In den leugen te vermijden door de
waarheid in 't midden te laten", ant
woordde Meliemet Hassan.

,.Waarlijk, zoo is het. Ik bewonder u.
•Gij zijt ,,de Waarlieid".

En de beide mannen namen op hoffe
lijke wijze afscheid. Na eenige uren nu,
kwam een oelema tot Amr en den
schoonen onbepakten kemel gezien heb
bende, vroeg hij: Zeg mij, wie is de
bezitter van dien schoonen kemel?"

Amr, als voorzichtig koopman niet da-
•delijk antwoordende, zeide:

„Ik heb Mehemet Hassan, den groo-
ten dief leeren kennen. Waarlijk, die
man heet ik ,,de waarheid".

„Waar is de waarheid te vinden?"
vroeg de priester peinzend en bitter.

,,De waarheid is in 't midden", zeide
•de koopman sluw. Want hij vreesde, de
verblijfplaats van den grooten dief te
verraden.

De oelema ging zijns weegs. Want hij
meende, dat de koopman het kameel niet
wilde verkoopen en derhalve er omheen
praatte. Amr liet hem gaan; zijn kemel

3vas niet te koop.
Wat later kwam een seyed, (iMohame-

daansch edelman) en het sclioone kameel
gezien hebbend, vroeg ook hij:

,,Zeg mij, O Amr, wie is de bezitter
van dat schoone kameel?"

„Die hem bezit", antwoordde Amr,
weder slim. Hij had den kemel bestemd

geschenk voor het hoofd der rots-
bedoeïnen, opdat hij niet door diens stam
zou beroofd worden.

De seyed keerde beleed igd den koop
man den rug toe. Want hij liad op een
■eerlijke vraag een ronduit antwoord
verwacht.

Toen nu Amr wilde wegreizen, miste
hij zijn schoonen kemel. Amr snelde
naar den kadi. Daar was Mehemet Hassan
reeds en met hem waren de oelema en
de seyed, de priester en de edelman.

De groote dief zat op het kameel
tusschen de twee bulten. De kadi hoorde
naar de aanklacht van Amr. foen kreeg
Mehemet Hassan het woord.

„Heer", zeide hij, „laat mijn twee
getuigen spreken".

Beide getuigen verklaarden, dat Amr
gezegd had: ,,de bezitter is, die het
kameel bezit."

„Welnu", vroeg de groote dief, „be-zit
ik niet den kemel?" ,

„Volgens den letter hebt gij gelijk
Mehemet Hassan", antwoordde de rech
ter, ,,maar er is ook een geest. De geest
is de waarheid." .

„Mij noemde Amr zelf de waarheid.
riep Hassan. , • i • • >+

En Amr zeide: ,,De waarheid is in t
midden", betuigden de twee getuigen.

„Ben ik dan niet in 't midden de
•waarheid tusschen de twee bulten, zit-

Ir

Foto C. Steeubergh.

HET FEEST IN NATIONALE KLEEDERDRACHTEN TE AMSTERDAM.
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Foto C. Stecuher^h,

HET FEEST IN NATIONALE KLEEDERDRACHTEN TE AMSTERDAM.
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Fotv's C. .^lectiber^ih.
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tend op des kemels rag?" vroeg de groote dief. En weder kon
de kadi niet anders, dan den grooten dief in 't gelijk stellen,
daar Amr niet kon ontkennen gezegd te hebben, wat gezegd
was en twee zoo voorname getuigen bij den naam \'an den
eenigen Allah, buiten wien er geen Allah is, zijn beweringen
ondersteunden.
Hem dus was de schoone kemel. Weder kon de sais terecht

uitroepen: ,,Dit is Hehemet Hassan, de groote dief, die altoos
onschuldig is bevonden door den kadi".
De schoone kemel, voortstaj^pend, knikte met den ko]), alsof

ook hij toestemde in den lof, zijn nieuwen, zoo rechtmatigen be
zitter, toegezwaaid.
Toen nu Mehemed Hassan oud en rijk en eerwaardig was

geworden, verdiepte hij zich vaak in het Boek (El Koran).
Zijn aan denken en peinzen gewend brein, genoot van de eeuwige
waarheden door den Profeet naar de ingeving van den engel
Gabriël ^'erkondigd. Er dieper \-an overtuigd wordend, dat de
goederen dezer aarde slechts een vergankelijk hezit zijn, begon
hij eerst \'eel aalmoezen uit te deelen. Maar bezorgd om hooger
heil, greep hem de verachting voor de stof aan, hij die ze zijn
heele leven lang, zoo gemakkelijk had verworven, hij die wist,
hoe zij den onrecht\'aardige toevalt en den rechtvaardige wordt
onthouden. Zoo dan zocht hij de uiterste armoede, en o]i zijn
ouden dag zag men den eenzamen ^lehemed Hassan, zittende
in de jmorten der steden, met den jjelgrimsstaf en de kleine
waterkaiebas, wachtend op een aalmoes.
Op een laten avond, moede neerzinkend en insluimerend,

werd hij gewekt door drie lieden, die hem naar den weg \Toegen.
Het waren die\-en die gestolen hadden en op de vlucht waren.
Mehemed Hassan. aangedaan door de ellende van hun bestaan,

erbanning gevoelende met hen, die nog slaven \'an de stof
waren, sprak hen toe, hun radend voor hun eeuwig heil te arbei
den en afstand te doen van hun bezit. Hij verhaalde hun zijn
leven, s]}rak zóó overtuigend, dat zij, den grooten dief \'an
vroeger herkennend, hem den buit afstonden om terug te brengen
aan de bestolenen. Hij zwoer hun, hen niet te zullen verraden.
De oude man met de zware vracht begaf zich midden in den

nacht op weg naar de stad. Maar vóór de poort verlieten hem
zijn krachten en hij viel bewusteloos neer.
Zoo vonden hem 's morgens de mannen, uitgezonden door de

bestolenen om den dief te vangen. Mehemed Idassan, trouw aan
zijn eed, verraadde de dieven niet.

,,Heer", zei hij tot den Kadi, ,,zoo dikwijls hebt gij mij
onschuldig bevonden, terwijl ik toch schuldig was. Ditmaal nu
zweer ik, dat ik werkelijk onschuldig ben, èn naar den letter
èn naar den geest".
„Oude dief", antwoordde de kadi, ,,ik wist, dat gij deze laatste

uitvlucht bewaren zoudt voor uw grijsheid. Het recht is het recht.
Hebt gij getuigen \ oor uw onschuld ?"

,,Neen, heer".
,,Hebt gij bewijzen ?"
,,Neen, heer".
„Hebt gij een alibi?"
,,Neen, heer".
„Maar een rechterhand hebt gij nog wel.... en bij Allah,

buiten wien er geen Allah is, gij hebt haar al te lang als uw
eigendom beschouwd".

Fcto Persbttr. Vaz Pias.

HET FEEST IN N.UTONALE KLEEDERDR.iCHTEN TE

AMSTERD.-IM.
HET OUDE PAAR UIT BLARICUM.

Als Mehemed Hassan, de groote dief, later alleen de linker
hand kon uitsteken voor de aalmoes en men liem honend vrotg,
waar hij zijn rechterhand liad gelaten, antwoordde hij :

„\'raagt niet, maar geeft. En wie m schuld onbestraft blijft,
hij wordt bestraft in onschuld. Want Allah is rechtvaardig!"

Bern.vrd C.vnter.

DE STEILE ROTS.

i
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De steile rots, hoog briven 't woud,
gestegen,

streelt naar de wolken en het blinkend

blauw,
trotscerend storm en zonneschijn en

regen,
en sneiuw en hageljacht en neevlen^

gi auw.

't Zijn wouden, wouden, wouden
allerwegen,

bergbeckjes stroomen zingend, blijde en
,  ,. .. gauw,de varens ghns'.ren : zijn ze nat \ an

dauw?
heeft elk een schat \'an jierelen gekregen?

Tusschen de \ arens bij het blinkend
.  „ , water
zie k naar de rots en honger nog

.  omhoog,waar wolken wit door wind gedrec'en
varen.

Mijn ziel doorzingt een melodieus

Foto M. M. Ccuvbe.

DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE SCHEVENINGEN.
EEN KIJKJE IV/.V HET TERRAS.

1  ,■ geklater,\erdiijlt de zorg. die moegezonken woog
nu niischt muziek ho -g helder als \-an

snaren.

Jo.VXNES ReddIXGII S.


